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Cadeias de produção vegetal 

MONITORAMENTO DE Diaphorina citri (HEMIPTERA: LIVIIDAE) EM 
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ORANGE ORCHARD IN PARA STATE 
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O psilídeo Diaphorina citri Kuwayama, agente transmissor da 

doença Huanglongbing (HLB) dos citros, ocorre praticamente em 

todas as regiões citrícolas do Brasil. Além de citros, a planta 

ornamental conhecida como murta (Murraya paniculata) também é 

utilizada como  hospedeira para o inseto. O estado do Pará é 

considerado área livre do HLB, doença restrita aos estados de Minas 

Gerais, Paraná e São Paulo. Ações preventivas da doença envolvem 

o monitoramento do inseto vetor. Esse trabalho objetivou verificar 

a ocorrência de D. citri, com base em avaliações em pomares 

cítricos no Estado, como parte das atividades do projeto HLB 

BioMath. O monitoramento de D. citri foi realizado no período de 

junho/2011 a maio/2013 em três pomares de citros, variedade 

Pêra, de quatro a cinco anos de idade, localizados nos municípios de 

Castanhal (cultivo convencional) e Capitão Poço (cultivos 

convencional e orgânico). Avaliações quinzenais foram realizadas 

em vinte plantas previamente marcadas por pomar, com o registro 

do número de psilídeos observados em cinco ramos por quadrante 

de cada planta. Não foram observados psilídeos nas plantas das três 

áreas monitoradas. Nas propriedades com as áreas citrícolas 

avaliadas e às proximidades das mesmas não foi constatada a 

presença de M. paniculata. 
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